Vihta-Paavon suku
Lars 1731 Särkisalo -sukukirjan tekijä Martti Korhonen on koonnut toisen selvityksen, tällä kerralla VihtaPaavon suvusta: Sukututkimus Paavo Matinpoika Korhonen, Vihta-Paavo. Tekijä
sanoo yhtenä lähtökohtanaan
olleen halun saada tietää,
mitä sukua hän on suurelle
kansanrunoilijallemme.
Teksti on jaettu kahteen
osaan. Ensimmäisessä osassa
kerrotaan Vihta-Paavon ja
hänen jälkeläistensä elämänvaiheista. Elämäkertatietojen
lomaan on sijoitettu paljon
yksityiskohtaisia tietoja
tavallisen kansan
saatavissa olleista kirjoista, kinkereistä, vuoden 1734 rakennuskaaresta, musteiden historiasta, naimakaaresta, perinnönjaosta, kaskenpoltosta, Ruotsin vallan aikaisista rahoista
ja mittayksiköistä, Suomen sodasta ja Elias
Lönnrotin runonkeruumatkoista. Kuvauksia
on elävöitetty Paavon ja hänen tyttärensä Anna Reetan runoilla. Huomattava osuus on jälkeläisilläkin, esimerkiksi Paavon tyttärentyttären pojalla näyttelijä ja teatterinjohtaja
Kaarlo Halosella.
Sukutaulut alkavat Vihta-Paavon isoisän
isästä Paavo Lemetinpoika Korhosesta 1643–
1701, joka on viidettä polvea sukumme
kantaisästä lukien. Paavon lapsista seurataan
pisimmälle hänen runoilijatyttärensä Anna
Reetan jälkeläisiä, tästä vielä neljä sukupolvea
eteenpäin, joten nuorimmat sukutauluissa
mainitut ihmiset ovat syntyneet 1900-luvun
puolella. Sukutauluja kirjassa on 92.
Tekstien ja sukutaulujen lisäksi kirjassa on

lähes kolme sataa sukulaistamme
käsittävä
henkilöhakemisto sekä paikannimi- ja
kuvahakemistot. Asiasta kiinnostuneen lukijan lisäperehtymistä helpottavat myös lähdeaineistoon
vievät
internetosoitteet.
Erikoinen,
mutta
jatkotutkimusten kannalta hyödyllinen ratkaisu on lähteiden
esittely sukutauluittain. Kunkin
henkilön kohdalla näkyy siis,
mihin lähteisiin tätä koskevat
tiedot perustuvat. Mukana on
kirkonkirjojen ohella paljon
toisen käden lähteitä: Wanhan
Tuomaan artikkeleita, Juhani
Korhosen selvitys Rautalammin Korhoset,
vuoteen 1850 asti syntyneet ja myös HISKI eli
Suomen sukututkimusseuran historiakirjojen
tieto-kanta.
Yllättävää on, että Vihta-Paavon lähisuvusta ei ole julkaistu tutkimusta aikaisemmin, vaikka presidenttiemme sekä monien muiden merkkimiesten ja -naisten suvut
on selvitetty tarkkaan. Teos paikkaa nyt sen
henkilöhistoriallisen aukon kulttuurimme
kentässä. Kirjan erityinen ansio on runsas
taustoitus. Ilman sitä nykyihmisen on vaikea
ymmärtää, millaisissa oloissa Vihta-Paavon
ajan ihmiset elivät ja hänen runonsa
syntyivät. Tekijä sanoo, että hänellä ei ole
aikomusta julkaista kirjaa, mutta ehkä
sukuseura voisi olla avuksi tässä. Teosta voi
ainakin kysellä tekijältä: Martti Korhonen,
Sandelsintie 17 A1, 70910 Vuorela, sähköposti: martti.korhonen(at)pp3.inet.fi, GSM
050 411 7975.
Hannu Korhonen

"Rikas puolalainen Vysinski piti kartanonsa kellarissa pientä mustaa ulkomaalaista miestä.
Tällä oli siellä painokone ja tehtävänä painaa herralle väärää rahaa." Näin kertoi Saikarilla
syntynyt Kalle Oskarinpoika Korhonen (1905–1983) pojilleen 1950-luvulla. Tuskin Kalle oli itse
keksinyt juttua. Eiköhän sitä liene puhuttu kylällä 1900-luvun alkuvuosina.
Tarinan taustalla on varmaankin Lassilan herra, maanviljelysneuvos Birger Westzynthius
(1830–1877). Menestyksestään huolimatta hän ei liene ollut kovin suosittu kansan keskuudessa.
Tästä kertovat torppariristiriidat (Rautalammin historia s. 477–478) ja lehtikirjoitukset
(esimerkiksi Tapio 1870, not 23, 24 ja 39). Herrantie muistuttaa hänestä vieläkin
Rautalammilla.
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